


Sociedade de Advogados em Lisboa, fundada pelos sócios Ana Sofia Lamares e Diogo Capela, com 
robusta experiência multidisciplinar e transnacional.

Oferece os seus serviços em diversas áreas que se complementam, com maior incidência 
nas seguintes:

A sociedade
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Abordagem inovadora, que 
sustenta a sua actuação 
no acompanhamento 
próximo, pessoal e de 
qualidade do cliente.

Apoio de advogados 
parceiros em Portugal, no 
Brasil e em Cabo Verde, 
para oferecer um serviço 
completo e de projecção 
internacional.

Procura cultivar uma 
relação sólida com o 
cliente e pretende ser a 
sua parceria de inteira 
confiança em Portugal.



Nacionalidade Portuguesa / 
Cidadania Portuguesa



Para cidadãos estrangeiros que sejam familiares de 
portugueses, ou que residam em Portugal, ou que sejam 
descendentes de Judeus Sefarditas, entre outros. 

Para quem?

De forma complementar ou relacionada, pratica as 
seguintes áreas: registo civil dos actos e factos dos 
cidadãos portugueses e transcrição dos registados no 
estrangeiro; revisão de sentenças estrangeiras; acções 
judiciais de oposição à nacionalidade portuguesa; 
recurso de decisões das Conservatórias e Consulados; 
rectificação de documentos estrangeiros e 
portugueses; busca e legalização de documentos.

O quê?

Nacionalidade Portuguesa 
Cidadania Portuguesa

3/17 info@lamarescapela.pt
www.lamarescapela.pt



Os cidadãos que obtêm a nacionalidade 
têm direito a:

Deter o passaporte português, que permite, além da 
livre circulação no Espaço Schengen, entrar em 159 
países sem a necessidade de visto

Beneficiar da livre circulação de pessoas e 
mercadorias dentro da União Europeia, podendo fixar 
a sua residência em qualquer desses países

Beneficiar das excelentes relações que Portugal tem 
com todos os países de língua oficial portuguesa 
(PALOP)

Nacionalidade Portuguesa
Cidadania Portuguesa

Entrar e permanecer em Portugal e ao 
reagrupamento familiar
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Vistos e Autorizações de 
Residência em Portugal



Para cidadãos estrangeiros que pretendam vistos de curta 
duração (turismo e negócios), estada temporária (tratamento 
médico, trabalho, investigação científica) ou visto de 
residência e autorização de residência (trabalho, negócios, 
investigação, estudo, reforma e rendimentos).

Para quem?

Auxilia os seus clientes na obtenção de visto de entrada em 
Portugal, renovação e recurso de recusa de visto, bem como, 
na obtenção do título para autorização de residência em 
Portugal para cidadãos com visto de residência ou dispensados 
de visto. 

O quê?

Vistos e Autorizações de 
Residência em Portugal
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Os titulares de autorização de residência têm 
direito a:

Entrar e permanecer em Portugal e ao reagrupamento 
familiar

Circular nos outros países que integram o Espaço Schengen

Aceder à educação, saúde, direito e tribunais

Exercer uma atividade profissional

Requerer a autorização de residência permanente no final 
dos 5 anos

Requerer a nacionalidade portuguesa no final dos 5 anos.

Vistos e Autorizações
de Residência em Portugal
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Golden Visa
Autorização de Residência em Portugal para 
Actividade de Investimento (Golden Visa/ARI)



Para cidadãos de países não pertencentes à União Europeia, 
que invistam em Portugal e aí permaneçam por apenas 7 dias 
no ano, os quais podem ser seguidos ou interpolados, durante 
um período de 5 anos.

O investimento pode ser imobiliário, em empresas ou 
transferência de capitais.

Para quem?

Golden Visa
Autorização de Residência em Portugal para 
Actividade de Investimento (Golden Visa/ARI)
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Os titulares do Golden Visa/ARI têm 
direito a:

Entrar e permanecer em Portugal e ao reagrupamento 
familiar

Circular nos outros países que integram o Espaço Schengen

Conciliar o Golden Visa (ARI) com o Estatuto de Residente 
Não-Habitual (RNH)

Requerer a autorização de residência permanente no final 
dos 5 anos

Requerer a nacionalidade portuguesa no final dos 5 anos

Golden Visa - Autorização de Residência em Portugal
para Actividade de Investimento (Golden Visa/ARI)
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Estatuto de Residente 
Não Habitual (RNH)



Estatuto fiscal que se destina aos cidadãos, portugueses ou 
estrangeiros - os quais devem ter previamente residência legal 
e não tenham sido considerados residentes em Portugal nos 
últimos cinco anos - que preencham um dos seguintes 
requisitos:

   a) Permaneçam mais de 183 dias, seguidos ou 
interpolados, em qualquer período de 12 meses, com início ou 
fim no ano em causa; ou

            b)  Tendo permanecido por menos tempo, disponham, 
num qualquer dia do período de 12 meses, de habitação em 
condições que façam supor a intenção de a manter e ocupar 
como residência habitual.

Para quem?

Estatuto de Residente Não 
Habitual (RNH)
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As profissões consideradas como tendo elevado valor 
acrescentado são: Arquitetos, engenheiros e técnicos 
similares; Artistas plásticos, atores e músicos; Auditores; 
Médicos e dentistas; Professores; Psicólogos; Profissões 
liberais, técnicos e assimilados; Investidores, administradores e 
gestores.

É possível conciliar o Golden Visa (ARI) com o Estatuto de 
Residente Não-Habitual (RNH).

Estatuto de Residente
Não Habitual (RNH)

Os titulares do Estatuto do Residente Não Habitual 
(RNH), por um período de dez anos consecutivos, 
têm direito:
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À tributação à taxa de 10% de rendimentos obtidos no 
estrangeiro, provenientes de pensões (categoria H);

À isenção de rendimentos obtidos no estrangeiro, proveni-
entes de trabalho dependente, independente, capitais, 
rendimentos prediais e mais-valias imobiliárias, proprie-
dade intelectual ou industrial; e

À tributação dos rendimentos obtidos em Portugal a taxas 
reduzidas no caso de exercerem actividades de elevado 
valor acrescentado (ex: 20% para os rendimentos de 
trabalho dependente ou independente e 28% para os 
rendimentos de capitais e prediais).



Imobiliário



Para os clientes que pretendam investir no sector imobiliário, 
oferece um pacote completo de serviços, que vai para além do 
mero apoio jurídico mais comum, designadamente:

Para quem?

Imobiliário

Obtenção do número de contribuinte fiscal (NIF) e 
representação fiscal;

Escolha da instituição bancária, abertura de conta e 
financiamento;

Análise dos documentos do imóvel e verificação de ónus e 
registos;

Contratos de promessa e de compra e venda do imóvel;

Prática de actos notariais;

Elaboração de estratégias e aconselhamento sobre 
rentabilização do imóvel;

Conhece e recomenda profissionais de outras áreas 
relacionadas e de interesse do cliente, como agentes 
imobiliários, gabinetes de arquitectura e/ou engenharia, 
empresas de gestão de imóveis, entre outras.

15/17 info@lamarescapela.pt
www.lamarescapela.pt



Empresas



Para as empresas nacionais e internacionais, incluindo 
start-up, empreendedores e investidores, presta os seguintes 
serviços: 

Para quem?

Empresas

Assessoria jurídica na realização de investimentos 
estrangeiros em Portugal;

Constituição de empresas e desenvolvimento da actividade 
empresarial e sua organização;

Licenciamento de actividades;

Exame, revisão e negociação de contratos nacionais e 
internacionais; e

Conhece e recomenda profissionais de outras áreas 
relacionadas e de interesse do cliente, designadamente, 
estudos de mercado, contabilidade e tributação, 
financiamento, marketing e outros.
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info@lamarescapela.pt

+351 910193888

Calçada de Santo António, 2, 1150-313 Lisboa, Portugal

www.lamarescapela.pt

www.instagram.com/lamarescapela

www.facebook.com/lamarescapela

www.linkedin.com/company/lamarescapela


